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❖ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d.
įsakymu Nr. V-773 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 21:2011
,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai” (Žin., 2011, Nr. 103-4858 ) 98 punkte nurodyta, kad mokyklos
vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo
procese dalyvautų pasitikrinę sveikatą ir pateikę mokinio sveikatos pažymėjimą,
išduotą ne anksčiau kaip prieš metus.

❖ Naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai mokinio sveikatos pažymėjimą
turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

Vaikų sveikatos analizės aprašymas (1)



Vaikų sveikatos analizės aprašymas (2)

❖ Duomenys apie mokinių sveikatos būklę gaunami iš statistinės apskaitos formos 
Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-
565 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio 
sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“. 

❖ Nuo 2020 m. sausio 1 d. pažymėjimai teikiami per Elektroninės sveikatos 
paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS). 
Elektroniniu būdu užpildyti ir pasirašyti pažymėjimai perduodami į Higienos 
instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSS IS). Su šia 
sistema dirba visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės 
sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose.



Vaikų sveikatos analizės rezultatų svarba

• Kasmetinių mokinių profilaktinių patikrinimų duomenys reikalingi kryptingai 
planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą įstaigoje, organizuoti tikslesnes 
sveikatos stiprinimo priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.



PASITIKRINĘ SVEIKATĄ MOKINIAI



Pasitikrinusiųjų sveikata mokinių pokyčiai (proc. nuo visų  

mokinių)

84%

85%

2020m.m.
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Bendrosios ir specialiosios rekomendacijos, pritaikytas maitinimas

(proc.)

0,54%
3,30%

13,19%

82,97%

Mokinių, kuriems pritaikytas
maitinimas,dalis (%)

Mokinių, kuriems nurodytas specialiosios
rekomendacijos,dalis (%)

Mokinių, kuriems nurodytos bendrosios
rekomendacijos, dalis (%)

Mokinių galinčių dalyvauti ugdymo
veikloje be jokių apribojimų, dalis (%)



Kūno masės indeksas (toliau-KMI)



Mokinių pasiskirstymas pagal KMI, 2020-2021m.m. (proc.)

Per mažas
Normalus

Antsvoris

Nutukimas

8,91%

68,48%

16,52%

6,09%

10,99%

62,86%

20,22%

5,93%

2020m.m 2021m.m



Fizinio lavinimo grupės



Mokinių  pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo grupės                

2020-2021m.m. (proc.)

Pagrindinė Parengiamoji Specialioji ir atleisti

2020m.m 97,61% 1,52% 0,87%

2021m.m 98,68% 0,88% 0,44%



Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas

Vaikas profilaktinių patikrinimų metu turi apsilankyti 

pas gydytoją odontologą, kuris įvertina dantų ir 

žandikaulių būklę.



Mokinių, pateikusių forma Nr. E027-1 II dalį (proc.) 2021m.m. 

pagal amžių, metais

72,09%

77,12%

75,19%

71,52%

73,81%

7 -metų mokinių, dalis 8-metų mokinių, dalis 9-metų mokinių, dalis 10-metų mokinių, dalis 11-metų mokinių ,dalis

2021m.m



Mokinių dantų ir žandikaulių  būklė 2021m.m. (proc.)

12,90%

22,58%

30,77%

18,68%

28,87%

18,56%

26,55%

20,35%
19,35%

25,81%

Mokinių,turinčių žandikaulių patologiją, dalis Mokinių,turinčių  pavienių dantų sąkandžio patologiją, dalis

7-metų mokiniai 8-metų mokiniai 9-metų mokiniai 10- metų mokiniai 11-metų mokiniai



Mokinių dantų ir žandikaulių  būklė 2021m.m. (proc.) (I)

Mokinių, neturinčių ėduonies pažeistų ,
plombotų ir išrautų dantų, dalis

Mokinių, neturinčių sąkandžio patologijos,
dalis

19,35%

64,52%

16,48%

50,55%

13,40%

52,58%

7,08%

53,10%

12,90%

54,84%

7-metų mokiniai 8- metų mokiniai 9-metų mokiniai 10-metų mokiniai 11-metų mokiniai



APIBENDRINIMAS

• Mokinio sveikatos pažymėjimą sudaro I dalis „Sveikatos būklės įvertinimas“
ir II dalis „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“. Užpildytos pažymėjimo
I ir II dalys nesusijusios ir į Elektroninę sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS)
pateikiamos atskirai. Pirmą pažymėjimo dalį turi teisę pildyti šeimos
gydytojas (vaikų ligų ir vidaus ligų gydytojai) arba slaugytojas, antrą dalį –
gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas, arba burnos
higienistas.

• 2021–2022 m. m. Klaipėdos Gilijos pradinė mokykla lanko 533 mokiniai.
Mokinių, pristačiusių pilnai užpildytą formą Nr. E027-1, sudaro – 68,04
proc. Pristatyta I dalis „Fizinės būklės įvertinimas“ sudaro – 85,05 proc., II
dalis „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“ – 73,83 proc. Mokinių,
galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų, sudaro – 82,97 proc.



Rekomendacijas

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja motinos ir vaiko sveikatą laikyti

prioritetine sritimi, kadangi būsimų kartų sveikata bei gerovė priklauso nuo šiandienos

mamų bei vaikų sveikatos, todėl tikslinga tėvus įtraukti į sveikatos stiprinimo veiklas –organizuoti 

ir vykdyti mokymus, apimančius aiškią, išsamią ir patikimą informaciją apie

mitybą, fizinį aktyvumą.

• Remiantis duomenų analizės rezultatais, daugiau dėmesio turi būti skiriama mokinių

sveikatos stiprinimo žinių ir įgūdžių formavimui.

• Kadangi labai svarbu mažinti rizikos veiksnius, kurie sąlygoja daugelio ligų atsiradimą,

reikia organizuoti ir vykdyti įvairius mokymus fizinio aktyvumo, sveikos mitybos ir

nutukimo, burnos higienos, psichikos sveikatos gerinimo, psichotropinių medžiagų

vartojimo prevencijos temomis;

• Darbo ir poilsio režimo propagavimui;

• Akių ligų profilaktikai;

• Skeleto-raumenų sistemos ligų profilaktikai – ergonomiškai tinkamų darbo ir poilsio

vietų pritaikymui.



• MUS RASITE:

• Taikos pr. 76, Klaipėda

• tel. (8 46) 234796

• el. p. info@sveikatosbiuras.lt

• www.sveikatosbiuras.lt

• www.facebook.com/biuras


